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REPUBLIKA HRVATSKA 

DJEČJI VRTIĆ RAZLIČAK 

KLASA: 601-02/19-09/24 

URBROJ: 251-560-04-19-01 

Zagreb, 27.9.2019. 

 

 

 

Z  A  P  I  S  N  I  K   -   PROČIŠĆENI 
  

s 2. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića ''Različak'' održane dana 27.9.2019. u 

prostorijama vrtića, Wellerov vrt 1, s početkom u 13.00 sati. 

 

 

NAZOČNI ČLANOVI UPRAVNOG VIJEĆA: Renata Marinković Krvavica, Sayon 

Bangoura, Tatjana Brozić Perić, Slavko Pralas, Jelena Rebac Gajer 

 

NENAZOČNI ČLANOVI UPRAVNOG VIJEĆA: - 

  

OSTALE NAZOČNE OSOBE: 

− Sanja Hukavec, ravnateljica 

− I.M., tajnik 

 

 

Predsjednica je otvorila 2. sjednicu Upravnog vijeća, pozdravila nazočne i utvrdila da je 

nazočno svih pet članova Upravnog vijeća te da se može pravovaljano odlučivati. 

 

Predsjednica Upravnog vijeća Renata Marinković Krvavica predložila je sljedeći dnevni red: 

 

 

1. Verifikacija zapisnika s prethodne 1. konstituirajuće sjednice Upravnog vijeća 

od 30.8.2019. 

2. Usvajanje Godišnjeg plana i programa rada za pedagošku godinu 2019./2020. 

3. Usvajanje Kurikuluma za pedagošku godinu 2019./2020. 

4. Zahtjev roditelja M.V. za oslobođenje od plaćanja posebnog sportskog 

programa u pedagoškoj godini 2019./2020. za dijete I.V.  

5. Zahtjev roditelja M.K. za oslobođenje od plaćanja posebnog __________ 

programa u pedagoškoj godini 2019./2020. za dijete D.K.B. 

6. Zahtjev roditelja A.A.G. za umanjenje cijene posebnog programa ranog učenja 

engleskog jezika u pedagoškoj godini 2019./2020. za dijete H.D. 

7. Donošenje Aneksa Odluke o stimulativnom dodatku na plaću stručnih voditelja 

posebnih i kraćih programa temeljem javnih potreba u Gradu Zagrebu za 2019. 

8. Donošenje odluke o izboru defektologa/inje rehabilitatora/ice za rad u posebnoj 

skupini za djecu s teškoćama u razvoju na određeno vrijeme do 31.8.2020. (1 

izvršitelj) 
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9. Donošenje odluke o izboru odgojitelja/ice za rad u posebnoj skupini za djecu s 

teškoćama u razvoju na određeno vrijeme do 31.8.2020. (1 izvršitelj) 

10. Donošenje odluke o izboru pomoćnika/ce za njegu i skrb djece koji/a radi u 

posebnoj skupini za djecu s teškoćama u razvoju na određeno vrijeme do 

31.8.2020. (1 izvršitelj) 

11. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja po dobivenoj suglasnosti za radno 

mjesto odgojitelja/ice na određeno vrijeme do povratka na rad M.M. 

12. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja po dobivenoj suglasnosti za radno 

mjesto spremačice na određeno vrijeme do povratka na rad J.K. 

13. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za radno mjesto spremačice na 

određeno vrijeme do povratka na rad A.R.  

 

Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen. 

Prelazi se na rad po pojedinim točkama dnevnog reda. 

 

 

AD1 

 

Upravno vijeće jednoglasno je verificiralo zapisnik s prethodne 1. konstituirajuće 

sjednice Upravnog vijeća od 30.8.2019. 

 

 

AD2 

 

Ravnateljica je pred nazočnima usmeno izložila Godišnji plan i program rada za 

pedagošku godinu 2019./2020., ranije dostavljen članovima Upravnog vijeća putem 

elektronske pošte. 

Nakon raspravljanja, Upravno vijeće jednoglasno donosi sljedeću 

 

O D L U K U 

 

Usvaja se Godišnji plan i programa rada za pedagošku godinu 2019./2020. 

 

AD3 Ravnateljica je usmeno predstavila Kurikulum za pedagošku godinu 2019./2020., 

ranije dostavljen članovima Upravnog vijeća putem elektronske pošte. 

Nakon raspravljanja, Upravno vijeće jednoglasno donosi sljedeću 

 

O D L U K U 

 

Usvaja se Kurikulum za pedagošku godinu 2019./2020. 

 

 

AD4 Ravnateljica izvještava Upravno vijeće o zahtjevu roditelja M.V., Zagreb, 

_________, koji ga je podnio Upravnom vijeću dana 3.9.2019., kojim traži 

oslobađanje od plaćanja posebnog sportskog programa u iznosu od 400,00 kuna u 

pedagoškoj godini 2019./2020. za dijete I.V. Dijete od 1.9.2019. pohađa cjelodnevni 

posebni sportski program u skupini ________, _______ objekt Dječjeg vrtića. Kao 

razlog za oslobađanje od plaćanja podnositelj zahtjeva u bitnome navodi nepogodne 

osobne i obiteljske prilike, probleme u razvoju i vezanost djeteta za matičnu 

odgojiteljicu S.A. 

Nakon raspravljanja Upravno vijeće jednoglasno donosi sljedeću 

 

O D L U K U 

 

Prihvaća se zahtjev roditelja M.V., Zagreb, _________, za oslobađanje od plaćanja 
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posebnog sportskog programa u iznosu od 400,00 kuna u pedagoškoj godini 

2019./2020. za dijete I.V., po diskrecijskom pravu, radi nepogodnih osobnih i 

obiteljskih prilika, problema u razvoju i vezanost djeteta za matičnu odgojiteljicu 

S.A., na temelju kriterija za sudjelovanje roditelja u cijeni programa gradskih i 

predškolskih ustanova iz točke 3.2.4. Programa javnih potreba u predškolskom 

odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Zagreba za 2019. 

(Službeni glasnik Grada Zagreba, broj 28/18, 14/19) kojom je definirano da sukladno 

trajanju i specifičnim uvjetima ostvarivanja programa visinu dodatne uplate roditelja 

za posebne cjelodnevne, poludnevne i kraće programe odgojno-zdravstvene i druge 

verificirane programe, eventualne olakšice i namjenu uplaćenih sredstava utvrđuju 

upravna vijeća predškolskih ustanova, uz suglasnost Gradskog ureda za obrazovanje. 

(Odluka čini sastavni dio ovoga zapisnika.) 

 

 

AD5 Ravnateljica izvještava Upravno vijeće o zahtjevu roditelja M.K., Zagreb, ________, 

koji ga je podnio Upravnom vijeću dana 11.9.2019., kojim traži oslobađanje od 

plaćanja posebnog ________ programa u iznosu od 400,00 kuna u pedagoškoj godini 

2019./2020. za dijete D.K.B. Dijete od 1.9.2019. pohađa cjelodnevni posebni 

sportski program u skupini ________, ______ objekt Dječjeg vrtića na adresi 

_________. Kao razlog za oslobađanje od plaćanja podnositelj zahtjeva u bitnome 

navodi nepogodne osobne i obiteljske prilike i probleme u razvoju djeteta. 

Nakon raspravljanja Upravno vijeće jednoglasno donosi sljedeću 

 

O D L U K U 

 

Prihvaća se zahtjev roditelja M.K., Zagreb, ________, za oslobađanje od plaćanja 

posebnog _______ programa u iznosu od 400,00 kuna u pedagoškoj godini 

2019./2020. za dijete D.K.B., po diskrecijskom pravu, radi nepogodnih osobnih i 

obiteljskih prilika i problema u razvoju djeteta, na temelju kriterija za sudjelovanje 

roditelja u cijeni programa gradskih i predškolskih ustanova iz točke 3.2.4. Programa 

javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i 

predškolske dobi Grada Zagreba za 2019. (Službeni glasnik Grada Zagreba, broj 

28/18, 14/19) kojom je definirano da sukladno trajanju i specifičnim uvjetima 

ostvarivanja programa visinu dodatne uplate roditelja za posebne cjelodnevne, 

poludnevne i kraće programe odgojno-zdravstvene i druge verificirane programe, 

eventualne olakšice i namjenu uplaćenih sredstava utvrđuju upravna vijeća 

predškolskih ustanova, uz suglasnost Gradskog ureda za obrazovanje. (Odluka čini 

sastavni dio ovoga zapisnika.) 

 

 

AD6 Ravnateljica izvještava Upravno vijeće o zahtjevu roditelja A.A.G., Zagreb, 

________, koji ga je podnio Upravnom vijeću dana 13.9.2019., kojim traži 

umanjenje cijene posebnog programa ranog učenja engleskog jezika za 200,00 kuna 

u pedagoškoj godini 2019./2020. za dijete H.D. Dijete od 1.9.2019. pohađa 

cjelodnevni posebni program ranog učenja engleskog jezika u skupini __________, 

________ objekt Dječjeg vrtića na adresi ___________. Puna cijena navedenog 

programa iznosi 400,00 kuna. Kao razlog za umanjenje cijene posebnog programa za 

200,00 kuna podnositelj zahtjeva u bitnome navodi nepogodne osobne i obiteljske 

prilike s naglaskom na samohranost. 

Nakon raspravljanja Upravno vijeće jednoglasno donosi sljedeću 
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O D L U K U 

 

Prihvaća se zahtjev roditelja A.A.G., Zagreb, _________, za umanjenje cijene 

posebnog programa ranog učenja engleskog jezika za 200,00 kuna u pedagoškoj 

godini 2019./2020. za dijete H.D., po diskrecijskom pravu, radi nepogodnih osobnih 

i obiteljskih prilika s naglaskom na samohranost majke, na temelju kriterija za 

sudjelovanje roditelja u cijeni programa gradskih i predškolskih ustanova iz točke 

3.2.4. Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci 

rane i predškolske dobi Grada Zagreba za 2019. (Službeni glasnik Grada Zagreba, 

broj 28/18, 14/19) kojom je definirano da sukladno trajanju i specifičnim uvjetima 

ostvarivanja programa visinu dodatne uplate roditelja za posebne cjelodnevne, 

poludnevne i kraće programe odgojno-zdravstvene i druge verificirane programe, 

eventualne olakšice i namjenu uplaćenih sredstava utvrđuju upravna vijeća 

predškolskih ustanova, uz suglasnost Gradskog ureda za obrazovanje. (Odluka čini 

sastavni dio ovoga zapisnika.) 

 

 

AD7 Ravnateljica daje uvodno obrazloženje. Aneks čije se donošenje predlaže temelji se 

na članku 64. točka 3. Pravilnika o radu od 29.9.2015., članku 55. Kolektivnog 

ugovora za zaposlene u predškolskim ustanovama Grada Zagreba od 7.8.2015., te 

Programu javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i 

predškolske dobi Grada Zagreba za 2019. godinu (Službeni glasnik Grada Zagreba, 

broj 28/18, 14/19). Aneks se donosi zbog izmjene popisa s novim odgojiteljima i 

voditeljima novih programa koji nisu bili navedeni u temeljnoj odluci od 30.1.2019. 

te je temeljem naputka osnivača bilo potrebno usvojiti i dostaviti navedeni aneks s 

popisom i projekcijom iznosa stimulacije koji se odnosi na pedagošku godinu 

2019/2020. 

Nakon raspravljanja, a na prijedlog ravnateljice, Upravno vijeće jednoglasno donosi 

sljedeći 

 

A N E K S   O D L U K E 

 

o stimulativnom dodatku na plaću stručnih voditelja posebnih i kraćih programa 

temeljem javnih potreba u Gradu Zagrebu za 2019. (odluka čini sastavni dio ovoga 

zapisnika). 

 

  

AD8 Uvodno izlaže tajnik I.M. i obavještava prisutne o natječaju za defektologa/inje 

rehabilitatora/ice za rad u posebnoj skupini za djecu s teškoćama u razvoju  na 

određeno vrijeme do 31.8.2020. koji je trajao od 9.9.2019. do 17.9.2019. Zaprimili 

smo 7 prijava kandidata od kojih je 4 zadovoljilo formalne uvjete natječaja (I.T., 

K.Ž., V.T., M.P.) a 3 kandidata nije (A.M.K., H.I., F.A.Š.). 

Nakon raspravljanja, a na prijedlog ravnateljice, Upravno vijeće jednoglasno donosi 

sljedeću 

 

O D L U K U 

 

I.T., VSS profesor rehabilitator, iz Zagreba, izabire se za radno mjesto defektologinje 

rehabilitatorice za rad u posebnoj skupini za djecu s teškoćama u razvoju  na 

određeno vrijeme do 31.8.2020. 
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AD9 Uvodno izlaže tajnik I.M. i obavještava prisutne o natječaju za odgojitelja/icu za rad 

u posebnoj skupini za djecu s teškoćama u razvoju  na određeno vrijeme do 

31.8.2020. koji je trajao od 9.9.2019. do 17.9.2019. Zaprimili smo 5 prijava 

kandidata od kojih je 3 zadovoljilo formalne uvjete natječaja (P.B., A.Š., L.Đ.H.) a 2 

kandidata nije (A.P., M.B.). 

Nakon raspravljanja, a na prijedlog ravnateljice, Upravno vijeće jednoglasno donosi 

sljedeću 

 

O D L U K U 

 

P.B., VŠS sveučilišna prvostupnica odgojiteljica djece rane i predškolske dobi, iz 

Velike Gorice, izabire se za radno mjesto odgojiteljice za rad u posebnoj skupini za 

djecu s teškoćama u razvoju  na određeno vrijeme do 31.8.2020. 

 

 

AD10 Uvodno izlaže tajnik I.M. i obavještava prisutne o natječaju za pomoćnika/icu za 

njegu i skrb djece koji radi u posebnoj skupini za djecu s teškoćama u razvoju  na 

određeno vrijeme do 31.8.2020. koji je trajao od 9.9.2019. do 17.9.2019. Zaprimili 

smo 6 prijava kandidata i svi su zadovoljili formalne uvjete natječaja (S.J., A.K., 

A.C., J.Ć., A.P., K.J.). 

Nakon raspravljanja, a na prijedlog ravnateljice, Upravno vijeće jednoglasno donosi 

sljedeću 

 

O D L U K U 

 

S.J., SSS upravni i birotehnički stručni radnik, iz Drnek, Orle, izabire se za radno 

mjesto pomoćnice za njegu i skrb djece koja radi u posebnoj skupini za djecu s 

teškoćama u razvoju  na određeno vrijeme do 31.8.2020. 

 

 

 

AD11 Ravnateljica daje uvodno obrazloženje. Odgojiteljica M.M., koja radi u područnom 

objektu u skupini posebnog programa ranog učenja engleskog jezika, nalazi se na 

bolovanju od 20.9.2019., očekivano u duljem trajanju zbog ___________. Radi 

specifičnosti provedbe programa potrebno je donijeti odluku o raspisivanju natječaja 

za odgojitelja na određeno vrijeme do povratka na rad M.M. 

Nakon raspravljanja, a na prijedlog ravnateljice, Upravno vijeće jednoglasno donosi 

sljedeću 

O D L U K U 

 

Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Različak" raspisuje natječaj za radno mjesto 

odgojitelja/ice na određeno vrijeme do povratka na rad M.M.  

 

 

AD12 

 

Ravnateljica daje uvodno obrazloženje. Spremačica J.K., koja radi u centralnom 

objektu vrtića, nalazi se na bolovanju od 1.8.2019., pa je zbog tog i ostalih bolovanja 

spremačica potrebno je donijeti odluku o raspisivanju natječaja za spremačicu na 

određeno vrijeme do povratka na rad J.K. 

Nakon raspravljanja, a na prijedlog ravnateljice, Upravno vijeće jednoglasno donosi 

sljedeću 
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O D L U K U 

 

Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Različak" raspisuje natječaj po dobivenoj suglasnosti 

za radno mjesto spremača/ice na određeno vrijeme do povratka na rad J.K.  

 

 

AD13 Ravnateljica daje uvodno obrazloženje. Spremačica A.R. nalazi se na dugotrajnom 

bolovanju od 22.1.2018. Mijenja ju spremačica M.J. na temelju ugovora o radu do 60 

dana pa je zbog skore upražnjenosti radnog mjesta nastale istekom navedenog 

ugovora potrebno donijeti odluku o raspisivanju natječaja za radno mjesto 

spremačice na određeno vrijeme do povratka na rad A.R.  

Nakon raspravljanja, a na prijedlog ravnateljice, Upravno vijeće jednoglasno donosi 

sljedeću 

O D L U K U 

 

Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Različak" raspisuje natječaj za radno mjesto 

spremača/ice na određeno vrijeme do povratka na rad A.R. 

 

 

 

S obzirom da je dnevni red bio iscrpljen predsjednik je zaključio sjednicu u 14.00 sati. 

 

Zapisnik sastavio: 

TAJNIK 

 

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA 

  

I.M., v.r. Renata Marinković Krvavica, v.r. 

 


